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"Wyznanie wiary wiele 
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Jak co roku, wolontariusze „Szlachetnej Paczki” pytają 

wytypowane do programu rodziny o przyczyny trud-

nej sytuacji materialnej oraz ich potrzeby. Na tej pod-

stawie Stowarzyszenie Wiosna przygotowało raport o 

biedzie w Polsce. 

Wolontariusze „Szlachetnej Paczki” w ubiegłym roku 

(w tej edycji wolontariusze wciąż odwiedzają rodziny 

w potrzebie, stąd brak jeszcze pełnych danych) dotarli 

m.in. do 2717 rodzin żyjących w skrajnym ubóstwie, 

33 proc. z nich to rodziny dotknięte chorobą lub niepełnosprawnością. Dwie trzecie 

rodzin, które otrzymały paczki w 2013 r. miało na życie mniej niż 300 zł na osobę, 

689 osób żyło za mniej niż 50 zł miesięcznie, a 268 osób po opłaceniu rachunków za 

mieszkanie i leki nie miało środków do życia lub było na minusie. 

Najwięcej osób o szczególnie trudnej sytuacji mieszka w województwach podkarpac-

kim, lubelskim i kujawsko-pomorskim. Tam dochód rodzin włączonych do projektu 

wynosił średnio 230 zł na osobę na miesiąc. Autorki raportu dla 

porównania podają, że średnia deklarowana w badaniach kwota 

wydawana miesięcznie na papierosy przez palacza to 300 zł, zaś 

przeciętna rodzina w Polsce na organizację świąt Bożego Narodzenia wydaje 1200 zł. 

Jak informuje Aleksandra Lągawa ze Stowarzyszenia Wiosna, najwięcej rodzin czeka 

jeszcze na darczyńców w województwach lubelskim, łódzkim, śląskim i warmińsko-

mazurskim. Natomiast Kraków, Warszawa, Poznań, Wrocław pomagają teraz mniej-

szym miejscowościom, w których liczba rodzin czekających na pomoc jest największa. 

W województwie łódzkim na pomoc czeka m.in. pani Jadwiga, która razem z 

mężem wychowuje dwoje dzieci w wieku szkolnym. Pani Jadwiga od 12 lat cierpi na 

chorobę Wilsona, depresję i niedowład prawej strony ciała, przez co nie może podjąć 

żadnej pracy. Pan Marek przez wypadek samochodowy nie słyszy i nie ma węchu, ale 

radzi sobie – pracuje jako ochroniarz. Z niewielkiej pensji utrzymuje się cała rodzina, 

a po odliczeniu opłat na lekarstwa i czynsz zostaje jej 418 zł. 

 

Intencje mszalne: 
 

Niedziela,  14 grudnia 2014 
800  + Marianna Jasińska (22 greg) 
930  o bł. Boże i potrzebne łaski dla Alicji w 30r. urodzin. 
1100  + Aleksandra(k) i Aleksander Włodarek 
1230 + Ignacy Beunecki w 28r.śm. 
1800  + Teresa Zajączkowska 
Poniedziałek, 15 grudnia 2014 
700  + Marianna Jasińska (23 greg) 
1800 + Zenon Rodziewicz 
Wtorek, 16 grudnia 2014 
700  + Marianna Jasińska (24 greg) 
1800 + 44r.śm. Zbigniew Godlewski 
Środa  17 grudnia 2014 
700 + Małgorzata, Halina, Edmund Wilmeńscy 
1800 + Marianna Jasińska (25 greg) 
Czwartek, 18 grudnia 2014 
700  + Marianna Jasińska (26 greg) 
1800  o bł. Boże dla Anieli w 5r. urodzin 
Piątek, 19 grudnia 2014 
700 + Marianna Jasińska (27 greg) 
1800 + 24r.śm. Jan Ostrowski zm. z rodziny Ostrowskich i Komuda 
Sobota, 20 grudnia 2014 
700  + Irena Tken 
1800 + Marianna Jasińska (28 greg) 

http://www.google.pl/imgres?q=parafia+b%C5%82+doroty+w+elbl%C4%85gu&um=1&hl=pl&sa=N&biw=1239&bih=605&tbm=isch&tbnid=kaR8Mminm1QfZM:&imgrefurl=http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/gallery,1,15467.html&docid=9M7NUF-HxpGhiM&w=910&h=1200&ei=syl2TsrTLor5sgaoj9WJCw&zoom=1


Największym zmartwieniem rodziny jest opał na zimę. Pan Marek zbiera go w pobli-

skim lesie, jego 17-letni syn pracuje w tym samym lesie, a zamiast wypłaty dostaje 

drewno na opał. Rodzinie niezbędna jest również ciepła odzież. Pomimo trudnej sy-

tuacji rodzina cieszy się, że zawsze może na siebie liczyć. 

Odnajdywanie najbardziej potrzebujących to jeden z najważniejszych syste-

mów „Szlachetnej Paczki”. Najpierw wolontariusze pozyskują adresy rodzin w po-

trzebie współpracując m.in. z pedagogami szkolnymi, ośrodkami pomocy społecznej, 

ośrodkami zdrowia, pielęgniarkami szkolnymi i hospicjami. Pod uwagę brane są tylko 

te rodziny, w których miesięczny dochód na osobę (po odliczeniu wydatków na 

mieszkanie – czynsz, prąd, woda, gaz, ogrzewanie oraz koszty leczenia i rehabilitacji 

osób niepełnosprawnych) nie przekracza 450 zł. Każdą sytuację weryfikują wolonta-

riusze – odwiedzają rodzinę w jej domu, rozmawiają, sprawdzają, co rodzina do tej 

pory robiła, by samodzielnie poprawić swoją sytuację. 

Oprócz niskiego dochodu warunkiem włączenia do projektu jest istnienie bariery, z 

powodu której rodzina dziś nie radzi sobie finansowo. Te bariery to m.in. choroba lub 

niepełnosprawność, starość i samotność, ale także samotne rodzicielstwo czy nie-

szczęśliwy wypadek, który drastyczne zmienił sytuację finansową, np. pożar czy 

śmierć lub wypadek głównego żywiciela rodziny. 

Wolontariusze pytają szczegółowo o wszystkie wydatki, sprawdzają czy rodzina 

otrzymuje zasiłki, które jej przysługują, czy czegoś nie zaniedbuje. Równie ważna jest 

jednak postawa – wolontariusz musi się dowiedzieć czy ludzie, których odwiedza, 

podejmują próbę zmiany swojej sytuacji. Utrzymywanie się z pomocy – przyzwycza-

jenie, że ona się należy – dyskwalifikuje. W 2013 r. wolontariusze Paczki odwiedzili 

23235 rodzin. 6270 z nich odmówiono pomocy. 

„Szukamy biedy walczącej, ludzi, którzy wierzą, że mogą stanąć na nogi – mówi Agata, 

wolontariuszka Paczki. – W zeszłym roku trafiłam do samotnej starszej pani, która 

miała 800 zł emerytury i powikłania po złamaniu biodra. Paczka, którą dostała, była 

impulsem do zmiany, ale zmiany nastawienia do życia. Chciałam, żeby doceniła gest, 

ucieszyła się, że ludzie ją obdarowali i trochę przestała marudzić. Choć oczywiście 

wiem, że to nie odjęło jej bólu i jej sytuacja nie zmieni się znacznie” – dodaje. 

Połowa rodzin włączanych do projektu spełnia kilka kryteriów wsparcia jednocze-

śnie, tzn. w ich życiu jest więcej niż jedna bariera kwalifikująca rodzinę do pomocy. 

Na „Szlachetne Paczki” czekają i samotni rodzice niepełnosprawnych dzieci, i dziad-

kowie wychowujący głęboko upośledzone wnuki, i osoby schorowane, które ucierpia-

ły w skutek pożaru. 

Jak informują pracownicy Stowarzyszenia Wiosna, które organizuje „Szlachetną 

Paczkę”, w tej edycji programu na pomoc czeka jeszcze 500 potrzebujących rodzin. 

Pełny raport można znaleźć na stronie www.szlachetnapaczka.pl. 

W tym roku „Szlachetna Paczka” ma trafić do ponad 19 tys. rodzin w trudnej sy-

tuacji materialnej. 

Święci znani… i nie znani 

Błogosławiony Odoryk z Pordenone, prezbiter 

Odoryk (nazywany początkowo Mattiuzzi) urodził się ok. 1265 r. w Villa-

nova pod Pordenone we Włoszech. W wieku 15 lat wstąpił do zakonu św. 

Franciszka z Asyżu. Był wymagający wobec siebie, prowadził ascetyczny 

tryb życia, chodził boso, w połatanym habicie, nosił włosiennicę. Po przy-

jęciu święceń kapłańskich rozpoczął przygotowania do pracy misyjnej w 

Chinach. 

W 1296 r. udał się z podróżą na Bliski Wschód, a po powrocie do Włoch - w 1317 r. wyru-

szył na Daleki Wschód. Dotarł do Chin, przemierzając po drodze m.in. Indie, Celjon, Suma-

trę i Jawę. W Pekinie podjął współpracę z innym franciszkaninem, arcybiskupem Janem z 

Montecorvino. Po jego śmierci w 1328 r. Odoryk został wybrany arcybiskupem Pekinu. 

Pełniąc już tę funkcję, odwiedził Tybet i jako pierwszy Europejczyk dotarł do siedziby Dalaj 

Lamy. Uzyskał zgodę chana na osiedlenie się franciszkanów w Turkiestanie. Po powrocie 

do Europy pragnął przekonywać papieża do wysłania kolejnych misjonarzy do Chin. Nie-

stety, poważnie zachorował. 

Opowieść Odoryka z podróży spisał w Padwie Wilhelm z Solagna. Relacja ta znana jest 

pod tytułem Itinerarium albo Liber de mirabilibus mundi lub Descriptio terrarum. Jest ona 

jednym z najcenniejszych źródeł do poznania ówczesnych pojęć geograficznych, etnogra-

fii, obyczajów, wierzeń religijnych, stosunków handlowych i innych zjawisk na Dalekim 

Wschodzie XIV w. Zawiera wiele fantastycznych, niewiarygodnych opisów. Przedstawiono 

ją papieżowi. Pierwotnie relacja była napisana w nieporadnej łacinie. Poprawek dokonał 

w ok. 10 lat później Henryk z Kłodzka. Potem tłumaczono ją na kilka języków. 

Odoryk nie wyzdrowiał. Wycieńczony trudami życia i podróży, zmarł 14 stycznia 1331 roku 

we włoskim Udine. Nazwano go Apostołem Chin. Beatyfikował go Benedykt XIV w roku 

1755. 

HUMOR 

Biedny, samotny Żyd, mieszkający w kwaterunkowym miesz-
kaniu ze swoją niewidomą matką, w swoich codziennych 
modlitwach błagał Boga o poprawę swego losu. W końcu Bóg 
postanowił odpowiedzieć na jego modlitwy. Objawił się Ży-
dowi i powiedział, że spełni jedno jego życzenie. Ten zamyślił się i powiedział: 
- Boże, chciałbym, żeby moja matka zobaczyła, jak moja żona wiesza na szyi 
mojej córki wart dwadzieścia milionów dolarów brylantowy naszyjnik w czasie, 
gdy siedzimy w naszym Mercedesie 600 zaparkowanym obok basenu zaraz obok 
naszej rezydencji w Beverly Hills. 
Bóg (do siebie) 
- Muszę się jeszcze od tych Żydów wiele nauczyć... 

 

http://www.google.pl/imgres?q=u%C5%9Bmiechni%C4%99ta+bu%C5%BAka&um=1&hl=pl&sa=N&biw=1239&bih=605&tbm=isch&tbnid=_g1xEbEVWDpnMM:&imgrefurl=http://www.muno.pl/news/acid-house-uk-smiley-face-denny-rempling-paul-oakenfold-nick-holloway/&docid=I_1hGfJ7qy0asM&imgurl=http://www.muno.pl/static/obrazy/text2011_1/smiley.jpg&w=403&h=403&ei=pGpaT9m6JtD74QSJ7eHEDw&zoom=1
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